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Tilskudd til festivaler og arrangementer 2019
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

Fristen for søknad om tilskudd til festivaler og arrangementer som gjennomføres i 2019 var 1.
februar, og det er mottatt 4 søknader.
Retningslinjer for søknad om tilskudd til festivaler og arrangementer ble vedtatt i kommunestyret
21.06.18.
Totalt søkes det tilskudd til festivaler og arrangement for kr 385.000,- ved denne
tildelingsrunden. Hhv kr 310.000,- til nyutvikling av festival/arrangement og kr 75.000,- til
oppstart/nyetablering av festival/arrangement.
Det er mottatt 3 søknader til nyutvikling og en søknad til nyetablering.
I inneværende års budsjett er det avsatt kr. 250.000,- til nyutvikling av eksisterende
festivaler/arrangementer og kr 250.000,- til nyetablering av nye festivaler/arrangementer
Rådmannen forslag til tildeling:
Nyutvikling:

kr 250.000,-

Nyetablering:

kr 75.000,-

Forslag til tildeling av tilskudd ved denne søknadsrunden:

kr 325.000,-

Rådmannens innstilling:
Søknader om nyutvikling:
Søknad nr. 1: Aktivum AS
Forslag til tildeling: 60.000,Søknad nr. 2: Vår verden
Forslag til tildeling: kr 90.000,- + kommunale tjenester som bord og stoler fra HAV, tilgang på strøm,
tilgang på parkeringsplass bak Athletic Sound, tilgang på lokaler i bibliotek, kulturskole, blackbox og
folkets hus
Søknad nr. 3: Street and Cruisin Halden amcarklubb
Forslag til tildeling: kr 100.000,Søknad om oppstart/nyetablering:
Søknad nr. 1: Foreningen for fremme av Frithjof E. Byes forfatterskap (FFFBF)
Søker om kr 75.000,- til etablering av et Udda-spel på Fredriksten festning
Forslag til tildeling: kr 75.000,Saksutredning:
Bakgrunn

I 2019 er det vedtatt i budsjettet kr 500 000,- til fordeling av tilskudd til festivaler og arrangement.
Hhv kr 250.000,- til nyutvikling og kr 250.000,- til nyetablering.
Da dette er første tildeling i denne støtteordningen, har det ikke kommet inn mange søknader.
Rådmannen finner da rom for å tildele til alle søkere, dog noe avkortet til en søker, hvor man gir
kommunale tjenester i tillegg.
I retningslinjene fremkommer det at Halden kommunes tilskuddsordninger til arrangører skal sikre
kvalitet, nyskapning, og/eller bredde i kulturprogrammet til byens kulturarrangører. Det kan gis støtte
til arrangører med blant annet hovedformål som å formidle kultur, konserter, teaterforestillinger,
utstillinger og idrett, men også andre typer arrangementer innenfor satsningsområdene til Halden
kommune.
Videre vil Halden kommune vektlegger frivillig innsats og vil prioritere tiltak for barn og unge.
Kommunen er samtidig svært opptatt av at miljøperspektivet ivaretas.
Tilskuddsordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune.
Arrangementene må gjennomføres helt eller delvis i Halden. Arrangementene skal være åpne for byens
publikum, og skal markedsføres bredt.

Det kan søkes ett år om gangen. Inntil maks 3 år.
Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på
arrangementets omfang, faglig- og kulturelt nivå, hvorvidt tiltaket bidrar til et variert kultur- og
arrangementstilbud og i hvilken grad tiltak bidra til at Halden skaper flere lønnsomme arbeidsplasser og
tiltrekke seg profesjonelle arrangører.

Rådmannen har forholdt seg til retningslinjene.
En kort beskrivelse av tiltakene med administrasjonens redegjørelse følger.
Søknad nr. 1: Aktivum AS
Søker om kr 60.000,- til Grenserittet
Forslag til tildeling: 60.000,Begrunnelse: Aktivum AS som arrangerer Grenserittet har søkt om 60.000 kr i 3 år. Rådmannen vurderer
at Grenserittet kommer inn under retningslinjene.
Arrangementet bidrar til et variert arrangementstilbud, har et høyt faglig nivå og tiltrekker seg
profesjonelle aktører.
De legger vekt på frivillig innsats og barn og unge er inkludert i arrangementet.
Støtteordningen innbefatter arrangører med blant annet hovedformål som å formidle kultur,
konserter, teaterforestillinger, utstillinger og idrett, men også andre typer arrangementer innenfor
satsningsområdene til Halden kommune. Da grenserittet er et idrettsarrangement, kommer det inn
under dette kriteriet.
Grenserittet får ikke fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene gjennomføres i
Halden, er åpent for byens publikum og markedsføres bredt. Av søknaden ser rådmannen at Grenserittet
har utviklet arrangementet.
Skal Aktivum AS få et årlig tilskudd på 60.000 kr, forutsetter rådmannen at det søkes støtte hvert år, at det
rapporteres på nyutviklingstiltakene og at det beskrives en plan for å gjøre arrangementet kommersielt
levedyktig etter 3-årsperioden er løpt.
Søknad nr. 2: Vår verden
Søker om kr. 150.000,- til Barnas Verdensdag
Forslag til tildeling: kr 90.000,- + kommunale tjenester som bord og stoler fra HAV, tilgang på strøm,
tilgang på parkeringsplass bak Athletic Sound, tilgang på lokaler i bibliotek, kulturskole, blackbox og
folkets hus. De økonomiske belastningene på fakturaer fra HAV vil måtte tas av kultur sitt

budsjett.
Begrunnelse: Vår verden har søkt om 150.000 kr for å arrangere Barnas verdensdag, men tillegger at noe
av summen kan gis som kommunale tjenester.
Dette arrangementet ble arrangert for første gang høsten 2018, med 1500 besøkende. Arrangementet
bidrar til et variert arrangementstilbud og tiltrekker seg profesjonelle aktører. Dette året satser de på en
utvidelse til 2500 besøkende. Arrangementet holdet et høyt faglig og kulturelt nivå.
Vår verden legger vekt på frivillig innsats og arrangementet er i all hovedsak rettet mot barn og
unge,
Retningslinjene viser til at det gis støtte til arrangører med blant annet hovedformål som å formidle
kultur, konserter, teaterforestillinger, utstillinger og idrett, men også andre typer arrangementer
innenfor satsningsområdene til Halden kommune. Barnas verdensdager kommer inn under også dette
kriteriet.
Barnas verdensdag får ikke fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene gjennomføres i
Halden, er åpent for byens publikum. Av søknaden ser rådmannen at Barnas verdensdag har utviklet og
utvidet arrangementet.
Rådmannen forutsetter at Vår verden må legge til rette for samarbeid med parter som gir næringsutbytte
for byen, deriblant Handel i Halden. Vår verden bør også markedsføre seg ytterligere og gjøre seg kjent
utenfor Østfolds grenser.
Søknad nr. 3: Street and Cruisin Halden amcarklubb
Søker om kr 100.000,- til Grensetreffet
Forslag til tildeling: kr 100.000,Begrunnelse: Street and Cruisin Halden har søkt om 100.000 kr for å arrangere Grensetreffet.
Rådmannen vurderer at arrangementet kommer inn under retningslinjene.
Arrangementet bidrar til et variert arrangementstilbud og tiltrekker seg profesjonelle aktører.

De legger vekt på frivillig innsats.
Retningslinjene sier at det kan gis støtte til arrangører med blant annet hovedformål som å formidle
kultur, konserter, teaterforestillinger, utstillinger og idrett, og rådmannen vurderer at Grensetreffet
kommer inn under også dette kriteriet.
Grensetreffet får ikke fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene gjennomføres i
Halden, deler av arrangementet er åpent for byens publikum og det markedsføres bredt.
Grensetreffet gir næringsinntekter til byen, da særskilt med tanke på hotell- og restaurantnæringen. Dette
arrangementet gir fullbookede hoteller i byen, og restaurantnæringen opplever stor pågang, og med det
bidrar til å støtte lokalt næringsliv og gir grobunn for nye arbeidsplasser. Grensetreffet trekker publikum
utover Østfolds grenser.
Rådmannen ønsker at Grensetreffet holder fokus på videre utvikling og at de etablerer er kommersielt
selskap for å kunne driftes kommersielt videre.
Søknad om oppstart/nyetablering:
Søknad nr. 1: Foreningen for fremme av Frithjof E. Byes forfatterskap (FFFBF)
Søker om kr 75.000,- til etablering av et Udda-spel på Fredriksten festning
Forslag til tildeling: kr 75.000,Begrunnelse: Foreningen for fremme av Frithjof E. Byes forfatterskap søker om støtte til etablering av et
spel på Fredriksten festning. Spelet tar for seg historien omkring Alf Udda i triologien av Halden-forfatter
Frithjof E. Bye. Spelet skal ha premiere i 2021, og søknad om tilskudd i denne omgang vil bidra til å
dekke forarbeid som manusproduksjon, komponering/arrangering, oppstart kostymer/kulisser og
bemanning av en prosjektgruppe.
Rådmannen vurderer at arrangementet kommer inn under retningslinjene.
Arrangementet bidrar til et variert arrangementstilbud og tiltrekker seg profesjonelle aktører.
De legger vekt på frivillig innsats ved å invitere frivillige lag og foreninger inn i produksjonen.
Arrangementene gjennomføres i Halden.
Rådmannen ønsker at det sannsynliggjøres hvilken næringsetablering spelet vil gi lokalt, og at det
utarbeides en driftsmodell med kommersielt tilsnitt, som inneholder en plan for å bli et attraktivt tilbud
utenfor Halden.

